
 

 

 

 

 

 

ĐỀ CƯƠNG HỌC SINH TỰ ÔN TẬP TRONG KÌ NGHỈ 

MÔN SINH HỌC 6     2019-2020 

I. TỰ LUẬN: 

Câu 1:  Vận dụng thụ phấn bổ sung để tăng năng suất cây trồng. 

- Khi cây trồng ra hoa gặp thời tiết không thuận tiện: gió quá to hoặc không có gió; mưa lớn … 

Con người có thể chủ động giúp cho hoa giao phấn làm tăng sản lượng quả và hạt, tạo được 

những giống lai mới có phẩm chất tốt và năng suất cao.  

- Tiến hành:  

  + Với ngô ta hứng hạt phấn bằng phễu sau đó mở đầu phễu để rắc hạt phấn lên nhụy hoa cái. 

    + Với bí đỏ: dùng tăm bông quét hạt phấn dính vào rồi sang lăn lên đầu nhụy hoa cái… 

Câu 2: Trình bày được quá trình thụ tinh, kết hạt và tạo quả. 

  - Thụ tinh là hiện tượng tế bào sinh dục đực (tinh trùng) của hạt phấn kết hợp với tế bào dinh 

dục cái (trứng) có trong noãn tạo thành 1 tế bào mới gọi là hợp tử. Sinh sản có hiện tượng thụ 

tinh gọi là sinh sản hữu tính. 

 - Sau khi thụ tinh hợp tử phát triển thành phôi, noãn phát triển thành hạt chứa phôi, bầu phát 

triển thành quả chứa hạt. 

Câu 3: Nêu được các đặc điểm hình thái, cấu tạo của quả: quả khô, quả thịt. 

- Quả khô khi chín thì vỏ khô, cứng và mỏng. Ví dụ: quả cải, quả chò… 

    Có 2 loại quả khô: quả khô nẻ và quả khô không nẻ. 

- Quả thịt khi chín thì thịt mềm, vỏ dày chứa đầy thịt quả. Ví dụ: quả cà chua, quả táo ta… 

   Quả gồm toàn thịt gọi là quả mọng, quả có hạch cứng bọc lấy hạt gọi là quả hạch. 

Câu 4: Mô tả các bộ phận của hạt. 

 Hạt gồm có vỏ, phôi và chất dinh dưỡng dự trữ.  

 Phôi của hạt gồm: rễ mầm, thân mầm, lá mầm và chồi mầm.  

 Chất dinh dưỡng của hạt chứa trong lá mầm hoặc trong phôi nhũ. 

Câu 5: Nêu đặc điểm và cho ví dụ về các cách phát tán quả và hạt. 

Quả và hạt có nhiều đặc điểm thích nghi với nhiều cách phát tán khác nhau.  

 

Câu 6: Nuôi ong trong các vườn cây ăn quả có lợi gì ? 

 Ong lấy phấn hoa giúp sự thụ phấn của hoa, quả đậu nhiều hơn, làm cho cây sai quả hơn. 

 Ong lấy được nhiều phấn và mật hoa nên ong cũng làm được nhiều mật hơn, tăng nguồn 

lợi về mật ong. 

  Câu 7: Quả và hạt do bộ phận nào của hạt tạo thành? Kể 1 số quả sau khi hình thành vẫn còn 

giữ lại 1 bộ phận của hoa? Tên của bộ phận đó. 

    Quả do bầu, hạt do noãn của hoa tạo thành. Một số quả là: cà chua, ớt, ổi, hồng, thị…vẫn còn 

đài hoa ; chuối, ngô vẫn còn đầu nhụy, vòi nhụy. 

  Câu 8: Chọn hạt để làm giống cần có đủ các điều kiện nào? 

    Hạt to, mẩy, chắc: Sẽ có nhiều chất dinh dưỡng và có bộ phận phôi khỏe. 

Nhóm phát tán Quả, hạt Đặc điểm 

Nhờ gió Quả chò, trâm bầu, hạt hoa sữa… Có túm lông hoặc có cánh nên gió thổi đi xa. 

Nhờ động vật Quả trinh nữ,ké đầu ngựa,ổi,cà 

chua,… 

Có gai,móc dễ dính lông động vật, hoặc là 

thức ăn của động vật. 

Tự phát tán Quả cải,đậu bắp, bông, đậu 

xanh,… 

Quả khô tự nẻ để cho hạt tung ra ngoài. 

Nhờ người Lúa, ngô, cà phê, xà cừ, lim, cà 

chua, bí, đậu,… 

Phục vụ đời sống con người được con 

người chuyển đi rất xa, khắp nơi. 



 

 

 

 

 

 

    Hạt không sứt sẹo:Các bộ phận như vỏ, phôi và chất dinh dưỡng dự trữ còn nguyên vẹn mới 

đảm bào cho hạt nảy mầm thành cây con phát triển bình thường. Chất dự trữ cung cấp cho phôi 

phát triển thành cây con, hạt mới nảy mầm được. 

Câu9: Sau khi học xong bài này có bạn nói rằng: hạt lạc gồm có 3 phần là vỏ, phôi và chất dinh 

dưỡng dự trữ.  

 Theo em câu nói của bạn không chính xác. Vì hạt lạc là hạt 2 lá mầm chất dinh dưỡng dự trữ 

chứa trong lá mầm. 

II. TRẮC NGHIỆM: Đánh dấu vào đầu câu đúng nhất trong các câu sau:  

Câu 10: Dựa vào đặc điểm hình thái của vỏ quả có thể chia quả thành các nhóm nào?         

a) Nhóm quả có màu đẹp và nhóm quả có màu nâu xám. 

b) Nhóm quả có hạch và nhóm quả khô nẻ. 

c) Nhóm quả khô và nhóm quả thịt. 

d) Nhóm quả khô nẻ và nhóm quả mọng. 

    Câu 11: Trong các nhóm quả sau đây, nhóm nào toàn quả khô: 

a) Quả cà chua, ớt, chanh, bơ. 

b) Củ lạc, dừa, đu đủ, táo ta. 

c) Qủa đậu bắp, đậu xanh, đậu Hà Lan, cải. 

d) Qủa bồ kết, đậu đen, chuối, nho. 

   

 Câu 12: Sự phát tán nhờ gió ở nhóm quả, hạt sau: 

a) quả bông, quả chò, quả ổi  

b) quả chò, ké đầu ngữa, hạt hoa sữa 

c) hạt thông, quả trâm bầu, quả bồ công anh 

d) quả chò, quả đậu bắp, hạt hoa sữa 

Câu 13: Nhóm quả và hạt thích nghi với cách phát tán nhờ động vật là: 

    a) quả và hạt có móc và là thức ăn cho ĐV. 

    b) quả và hạt  có túm lông  

    c) quả và hạt làm thức ăn cho động vật. 

    d) quả và hạt có móc và cánh 

-------------------------------------- 


